PREDAVANJE
SRIJEDA, 7. VELJAČE 2018. U 18:30 SATI
DPUH
Irena Kraševac
Višnja Bralić
Slikar koji se nije želio svidjeti mnogima.
Hommage Gustavu Klimtu u povodu 100. godišnjice
smrti (6. veljače 1918.)
Na predavanju ćemo podsjetili na važnost i iznimnost
umjetnika čiji je slikarski put od salonskog slikara do rodonačelnika bečke secesije bio vrlo turbulentan kao i kasnija
valorizacija njegova djela. Susret s Klimtovim originalima
ne ostavlja nas ravnodušnim i njegova umjetnost i život
okupiraju pažnju stručnjaka cijelo stoljeće. Klimtove slike
praznik su za oči: zavode nas svojim bogatstvom motiva i
visokom estetizacijom, a iza sjajnih, izazovnih površina, naziru se neizrečene emocije, potisnute traume i zatomljeni
osjećaji modernog čovjeka na prijelomu 19. u 20. stoljeće.
Poseban osvrt posvetit ćemo Klimtovim djelima u Hrvatskoj, alegorijskim slikama glazbene i kazališne umjetnosti
u Hrvatskom narodnom kazalištu „Ivan pl. Zajc“ u Rijeci
te planu njihove restauracije i prijedlogu prezentacije u
sklopu manifestacije Rijeka — europska prijestolnica kulture 2020.
Irena Kraševac, znanstvena savjetnica na Institutu za povijest umjetnosti u Zagrebu
Višnja Bralić, pomoćnica ravnateljice za pokretnu kulturnu baštinu Hrvatskog restauratorskog zavoda

POSJET IZLOŽBI
GALERIJA KLOVIĆEVI DVORI
PETAK, 23. VELJAČE 2018. U 18 SATI
Vlaho Bukovac 1/3 – pariško razdoblje
Galerija Klovićevi dvori iz Zagreba i Kuća Bukovac u Cavtatu otvorile su prvu od tri predviđene izložbe o Vlahi Bukovcu. Namjera je kroz tri zasebne izložbe predstaviti tri
najznačajnija razdoblja Bukovčeva stvaralaštva: pariško,
zagrebačko i praško.
Prva izložba obrađuje Bukovčev život i rad u Parizu od
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1877. do 1893. godine, te njegovu afirmaciju u Engleskoj,
Crnoj Gori, Srbiji kao i buđenje domaće likovne sredine
u Dalmaciji.
Po prvi se puta u Hrvatskoj predstavljaju djela iz Engleske i Francuske koje je Bukovac radio za trgovce Vicars
Brothers te pripadnike engleskoga visokog društva Richarda Le Douxa i Samsona Foxa. Izložena su i djela koja
je predstavljao na pariškom Salonu poput La Grande Iza,
Andromeda ili Dalmatinski ribari te Portret Baltazara Bogišića. Djela za izložbu dopremljena su iz Velike Britanije,
Francuske, Slovenije, Srbije, Vojvodine, Crne Gore. Posuđena je i monumentalna kompozicija Isus prijatelj malenih iz
crkve Franjevačkog samostana u Tomislavgradu impozantnih dimenzija 3 × 4,40 m, koja je nagrađena na pariškom
Salonu 1888. godine. Slika je po prvi puta predstavljena
hrvatskoj javnosti.
Stručno vodstvo: autorice izložbene koncepcije Petra
Vugrinec (viša kustosica, Galerija Klovićevi dvori) i Lucija
Vuković (kustosica, Kuća Bukovac)

POZIV NA SUDJELOVANJE
ZNANSTVENO-STRUČNI SKUP
HRVATSKI POVJESNIČARI UMJETNOSTI:
OLGA MARUŠEVSKI (1922. – 2008.)
ZAGREB, 15. I 16. LISTOPADA 2018.
Nastavljajući programski serijal stručno-znanstvenih
skupova pod nazivom Hrvatski povjesničari umjetnosti,
Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske organizira 2018.
godine peti skup, posvećen Olgi Maruševski u povodu
10-te godišnjice smrti.
Plodno polje svojega cjelokupnog znanstveno-istraživačkog rada Olga Maruševski pronašla je u razdoblju „dugog“
19. stoljeća. U brojnim tekstovima među prvima je valorizirala pojave i osobe koje su kreirale hrvatsku umjetnost
i kulturu toga doba, donoseći teorijsku utemeljenost u
okviru šireg srednjoeuropskog kruga , te je njezin doprinos
hrvatskoj povijesti umjetnosti od iznimna značenja. Tekstovi Olge Maruševski nemimoilazni su za razumijevanje
i vrednovanje donendavno zanemarivanih povijesnih dionica hrvatske likovnosti i društvenog života, kulturnim
sponama vezanima uz Beč a političkim s Budimpeštom,
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unutar kojih se Zagreb nastojao razvijati prema vlastitim
potrebama i mogućnostima. Jedna od središnjih tema
i preokupacija tijekom cjelokupnoga istraživačkog rada
Olge Maruševski je grad Zagreb i njegov urbanistički i
graditeljski razvitak u 19. stoljeću, te ključni arhitektonski
projekti koji su danas neprijeporni simboli grada, katedrala,
Umjetnički paviljon i Školski forum, Sabornica i maksimirski perivoj. Njezina studija o historijatu glavnog zagrebačkog trga, Jelačić placa, najiscrpnije obrađuje njegove
povijesne mijene od najranijih početaka do naših dana
minunciozno rekonsturirajući izgled Trga te stanovnike
i život koji se na njemu odvijao. Nakon više od trideset
godina Iso Kršanjavi kao graditelj neprijeporno je jedna od
temeljnih knjiga koje obrađuju Kršnjavijevo kulturološko i
povijesnoumjetničko značenje, a njezina znanstvena utemeljenost, slojevitost i izuzetno zanimljiva interpretacija
njegova djelovanja do danas nisu izgubile na aktualnosti. U
hrvatskoj povijesti umjetnosti Olga Maruševski zapamćena
je kao znanstvenica izuzetne širine i erudicije koja je na
svojstven način objedinila dva područja, povijest umjetnosti i povijest kulture – dvije ključne humanističke grane
koje se međusobno uvjetuju, prožimaju i nadopunjuju,
kako to pokazuju njezine sjajne interpretacije i valorizacije
našeg utemeljiteljskog doba. Skupom u serijalu Hrvatski
povjesničari umjetnosti obilježujemo desetu godišnjicu
smrti Olge Maruševski, nadovezujući generacije istraživača
koji su stasali na temeljima njezina rada.

- crkvena arhitektura i umjetnost 19. i prve polovine 20.
stoljeća – revalorizacija jedne zanemarene epohe sakralne
baštine
- umjetnički obrt – „mali“ majstori u opremanju zagrebačke arhitekture
- likovni elementi u tipografskoj i grafičkoj opremi starijih
hrvatskih časopisa
- kultura vrtova i perivoja – priroda kao idealna slika svijeta
Molimo da naslov i sažetak prijedloga izlaganja (do 900
znakova) pošaljete na dpuh@inet.hr do 15. svibnja 2018.
Organizacijski odbor: Dragan Damjanović, Đurđa Kovačić,
Irena Kraševac, Zvonko Maković i Milan Pelc.
DPUH će do kraja lipnja obavijestiti prijavljene o prihvaćanju teme izlaganja.
Kotizacija za izlagače čiji je rad prihvaćen je 200 kn, članovi
DPUH-a ne plaćaju kotizaciju.
Izlaganja će biti objavljena u Zborniku skupa, a tekstovi se
predaju do 15. studenoga 2018.

Okvirne teme skupa
- nagodbeno doba i umjetnost – hrvatska umjetnost u
političkom i kulturnom kontekstu u razdoblju od 1868.
do 1918. godine
- iz zagrebačke spomeničke baštine – novije spoznaje o
urbanističkim i arhitektonskim zahvatima u Zagrebu 19.
i 20. stoljeća
- od Društva umjetnosti do Hrvatskog društva likovnih
umjetnika – 150 godina likovne umjetnosti u Zagrebu
kroz prizmu Društva i ustanova koje je Društvo osnovalo
i potaknulo: Muzej za umjetnost i obrt, Obrtna škola,
Moderna galerija, Akademija likovnih umjetnosti
- Iso Kršnjavi – kulturološko i povijesnoumjetničko značenje „korisnog čovjeka“
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